
A fórmula da RadifaRm é especialmente desenvolvida para melhorar 
o sistema radicular através de sua contribuição única de amino ácidos, 
proteínas, vitaminas, saponinas e micronutrientes. 

Além disso, o conteúdo de RadifaRm de Polissacarídeos e Betaina 
otimizam a penetração e translocamento de água e nutrientes, 
fornecendo à planta uma forte ajuda para superar o estresse pós-
translocamento. 

RadifaRm deve seus desempenhos extraordiários ao sistema 
Geapower criado pela Valagro.    

Por que escolher RadifaRm?
• Aumenta eficazmente o desenvolvimento do sistema radicular. 

• Ajuda as plantas a superar o estresse pós-transplante.

• É seguro, natural, altamente inovador e fácil de usar.

• É um passo além da certificação orgânica, porque é desenvolvido 

graças ao sistema de tecnologias Geapower. 

• Um passo mais.

O que RadifaRm faz?

Promotor do enraizamento.
A base de extratos vegetais
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Dados da abordagem genômica para RadifaRm

…um ativador natural do sistema radicular que ajuda a planta a superar 
o estresse de pós-transplante, lhe oferecendo uma colheita mais rica de 
qualidade mais elevada.

RadifaRm é o resultado de P&D da Valagro, e é totalmente seguro, 
natural e específico para a enraizamento.

Como os ingredientes de RadifaRm funcionam?

amino ácidos e proteínas
As proteínas são um dos compostos orgânicos mais complexos e as 
unidades formadoras das células animais e vegetais, cada uma com uma 
função biológica específica.

Betainas
As Betainas são compostos da amônia que podem ser considerados 
como derivados de amino ácidos. Elas exercem um papel fundamental 
na resposta da planta aos agentes do estresse.

Vitaminas 
As vitaminas são compostos orgânicos que regulam o metabolismo do 
tecido e da célula, ligando-se às enzimas. 

micronutrientes
Requeridos em pequena quantidade pela planta, os micronutrientes 
como Zinco são fundamentais em diversos processos metabólicos e o 
mesmo micronutriente pode ser envolvido em mais de uma função.

Polissacarideos
Açúcares complexos produzidos pela condensação de um elevado 
número de moléculas de monossacarídeos, os polissacarídeos 
formam o composto básico das substâncias de reserva, dando 
suporte às estruturas e paredes celulares, assim auxiliando o 
fortalecimento da planta.

Saponinas
Parte da família dos esteróides da glucosida, as Saponinas interagem 
com a fisiologia do agente de estresse, alterando-a em favor da saúde 
da planta.

RadifaRm energizado por Geapower é…

Qual é a composição de RadifaRm?
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Os efeitos de RADifARm sobre as raízes.

Como RadifaRm melhora o desenvolvimento do 
sistema radicular?
A capacidade da planta de absorver água e elementos minerais 
nutritivos do solo está relacionada a capacidade deles de desenvolver um 
sistema radicular extenso. A presença em RadifaRm de zinco, amino 
ácidos, proteínas, betainas são de suma importância  no processo de 
enraizamento.

Além disso, as saponinas aumentam a permeabilidade da membrana 
celular, favorecendo a formação de novas raízes e o alongamento 
daquelas existentes. As vitaminas específicas estão diretamente 
envolvidas nos processos que determinam a morfologia e arquitetura do 
sistema radicular. 

A ação combinada de todos estes elementos fornece um aumento eficaz 
do sistema radicular, com resultados tangíveis.

Como RadifaRm ajuda a superar o estresse de
pós-transplante?
As células radiculares são metabolicamente ativas, e portanto, 
capazes de absorver não apenas a água, mas também os nutrientes. 
Os Polissacarídeos e Betaina no RadifaRm realizam suas funções 
individuais otimizando a penetração e transporte destas substâncias 
vitais.

Estão também diretamente envolvidas nos mecanismos que tornam as 
plantas resistentes aos estresses bióticos e abióticos, os quais ocorrem 
particularmente no primeiro estágio do desenvolvimento radicular.

Desenvolvimento 
do sistema radicular

marcador do gene: AT4G30290
Efeito: Processos metabólicos
Livello sovraespressione: 4 vezes vs 
não tratamento

marcador do gene: AT3G58190
Efeito: Domínio dos limites do órgão 
lateral
Nível de sobre-expressão: 21 vezes vs 
não tratamento

marcador do gene: AT3G15540
Efeito: Estímulo ao desenvolvimento 
do sistema radicular

marcador do gene: AT4G27260
Efeito: Resposta ao estímulo de auxina 
e homeostase
Livello sovraespressione: 5 vezes vs 
não tratamento

marcador do gene: AT3G07390
Efeito: morfogênese radicular lateral
Livello sovraespressione: 3 vezes vs 
não tratamento

marcador do gene: AT5G59320
Efeito: Carência de água 
Livello sovraespressione: 17 vezes vs não tratamento

Superação do
estresse do
pós-transplante

função do produto marcadores de Genes

Os marcadores de Genes são usados para compreender o relacionamento entre a aplicação de um 
produto e a resposta da planta. Cada marcador de gene é associado a uma função específica.
Uma sobre-expressão significa quantas vezes a atividade do marcador do gene foi aumentada em 
comparação com elementos não tratados em conseqüência da aplicação do produto.
fonte de Dados: Sant’Anna School of Advanced Studies - Pisa University.

A inovação segundo a Geapower

Usamos a ciência para colher e disponibilizar os 
potenciais da natureza, com uma visão atenta à 
sustentabilidade ambiental.
Uma tarefa difícil que requer um esforço constante 
também no desenvolvimento de nossos produtos, 
seguindo um caminho rigoroso.

Para cada matéria-prima, e para cada 
princípio ativo em seu interior, nossos 
pesquisadores ESCOLHEM e desenvolvem 
o método mais eficaz de extração com 
base na solução a ser obtida. 
Somente assim é possível preservar os 
componentes ativos das plantas que são a 
verdadeira força dos nossos produtos. 

Acessamos diretamente as matérias-
primas, selecionando-as de forma 
responsável em ambientes sem qualquer 
contaminação, desde os mares da Noruega 
até as planícies do México, com respeito 
total pelos ciclos naturais. 
As matérias-primas se tornam  
INGREDIENTES fundamentais  dos nossos 
produtos. 

Conhecimento 
e acesso às 
matérias-primas

1 Escolha dos 
métodos de 
extração dos 
princípios ativos 
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Nos nossos laboratórios é realizado o 
processo de caracterização química, física 
e biológica das substâncias presentes nos 
extratos obtidos das matérias-primas. 
Podemos DETERMINAR em pouco tempo 
e sem erros, a contribuição real de cada 
componente e entender como ele interage 
com a  fisiologia da planta. 

Implementação
de estratégias 
de pesquisa
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O perfeito conhecimento das funções 
de uso ligados aos princípios ativos 
extraídos e definidos, além da capacidade 
de combiná-los entre si, nos permite 
oferecer aos nossos clientes a melhor 
solução  para as suas NECESSIDADES.  
Não respostas forçadamente naturais e 
pouco eficazes, mas respostas eficazes 
respeitando a natureza.

Soluciones 
por función 
de uso
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